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Eraker har reist til åtte forskjellige 
steder i verden og fokusert på en 
eller flere menneskeskjebner hvert 
sted. Fellesnevneren for dem er at 
de alle vil til Europa, og at de for-

holder seg til Europa som en drøm. 
Og drømmene har mange trekk 
som går igjen, selv om historiene 
er svært forskjellige. Men, som Era-
ker sier når vi treffer ham i forkant 
av utstillingen, om bildene er aldri 
så dokumentariske, så ligger det i 

deres natur at de historiene de for-
midler er åpne for tolkninger.

Ungdom og livsstil
– Ideen bak prosjektet var å se på 
hva som trekker ungdom mot Eu-
ropa, sier Eraker.
 – Det er de samme påvirknings-
faktorene innenfor film og reklame, 
og slik sett er det den europeiske 

materialistiske livsstilen som do-
minerer. Men det er også et mer 
grunnleggende ønske om å bli be-
rømt – det være seg for de afrikan-
ske idol-deltakerne, de rumenske 
fotballspillerne, eller for den saks 
skyld den unge norske modellen 

som drar til Paris.
 Det kan hende noen stusser over 
at Eraker har inkludert en nord-
mann i prosjektet, men han sier det 
var viktig for ham at innfallsvin-
klene skulle være forskjellige. Det 
er bare én av reportasjene som be-
handler spørsmålet om flyktning-
problematikk på en direkte måte; i 
Malaysia fulgte Eraker prosessen 
der UDI velger ut burmesiske kvo-
teflyktninger basert på intervjuer.
 – Historien til den norske jenta 
er med på å viske ut skillelinjen i 
vår oppfattelse av at det alltid er 
”de” som vil til ”oss”. Men det er 
selvsagt en viktig forskjell. I hennes 
tilfelle er det i prinsippet ingenting 
som stopper henne, mens de andre 
møter nettopp stengte grenser.

Drømmen om Amerika
– ”Drømmen om Amerika” er noe 
alle har et bevisst forhold til, men 
på mine reiser har jeg virkelig fått 
bekreftet inntrykket av at USAs 
popularitet har sunket kraftig un-
der åtte år med George Bush. For 
øyeblikket er det mer interessant 
å assosiere seg med Europa, og for 
mange er det dessuten geografisk 

sett mye nærmere. Men for de tyr-
kiske homsene jeg tok bilder av i 
Istanbul er Europa mest en alle-
gori, et uttrykk for frihet som de 
ønsker skal komme til dem, ikke 
omvendt. 
 – Er det fremdeles slik at Europa 
forbindes med den humanistiske 
tradisjon vi liker å smykke oss med, 
som et motstykke til USAs rykte 
som den rå kapitalismens høyborg?
 – Ja, folk forbinder Europa med 
humanisme, sier han. 
 – Men særlig da jeg fotograferte 
marokkanske ungdommer som lå 
på stranda utenfor Tanger følte jeg 
i fysisk forstand en kald vind fra 
nord – og det er klart at ”Festung 
Europa” er et begrep som har festet 
seg, og at det forbindes med kulde. 

Knuste illusjoner
Billedseriene illustrerer også at 
drømmen i de fleste tilfeller blir 
knust. Selv den norske modellen 
drar etter hvert hjem. Men nett-
opp kraften i drømmen er noe av 
det som har gjort sterkest inntrykk 
på Eraker under arbeidet med pro-
sjektet.
 – Et par av marokkanerne hadde 

for eksempel allerede vært i Italia, 
men var blitt tatt av politiet og 
sendt hjem. Og for mange er det 
nettopp slik at denne drømmen 
bare kan oppnås illegalt. Kommer 
de gjennom det første nåløyet, er 
det vanligvis bare en ”drittjobb” og 
et liv i et kott som venter. Men al-
likevel vil de heller dø en å reise til-
bake til landsbyen, selv om de må 
leve uten det fellesskapet de hadde 
hjemme.
 Eraker sverger altså til sort-
hvitt-bilder, og sier det er fordi det 
gir et sterkere uttrykk, blant annet 
gjennom at lys og skygge forsterkes. 
I hans tilfelle vil farger bare virke 
forstyrrende. Når han tar bilder er 
han aldri mer enn to meter unna 
det mennesket han fotograferer, og 
han bruker vidvinkel, ikke telelinse, 
slik at nærheten blir bevart.
 I resten av Europa – men altså 
ikke i Norge – ses fotografen på 
som en uavhengig journalist, sier 
Eraker. Så det er arbeidet til en 
klassisk, europeisk dokumentar-
fotograf som venter deg om du tar 
turen til Nobelsenteret nå i vår. Det 
er det vel verdt.

Europadrøm blir utstilling
Av Fredrik Giertsen

Det er ikke bare tyrkere, marokkanere eller bur-
mesere som drømmer om Europa, men også nord-
menn. Fotografen Rune Eraker åpner utstilling på 
Nobels Fredssenter den 13. februar under tittelen 
”Drømmen om Europa”. 

  For mange kan denne
  drømmen bare oppnås 
  illegalt

Rytmer og sang: Venninnene Mercy og Inonge øver sammen med andre Idol-deltakere før de skal inn og synge for juryen. De er adventister, og hevder at de beste sangerne kommer fra nettopp deres kirkesamfunn. Lusaka, Zambia, mars 2008.                               FOTO: Rune Eraker
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Det er Lingu Språksenter som står for kurse-
ne. Kurset er særlig rettet mot personer som 
jobber i offentlig sektor, ideelle organisasjo-
ner, asylmottak, politiet og andre som jevnlig 
er i kontakt med somaliere.
 – Somali er ikke vanskelig å lære. Det sier 
Hassan Ahmed som sammen med Moha-

med Duale Isse har laget læreboka til kurset. 
– Hvis man er motivert, tar det bare seks må-
neder før man kan begynne å føre en samtale, 
mener Hassan og legger til at to av de fremste 
ekspertene på somali er en russer og en en-
gelskmann.
 Boka «Kuu soo dhawoow», som på norsk 
betyr «velkommen», er nå i sin tredje utgave. 

– Boka ble en realitet etter at vi startet med å 
vurdere en manual for skoleelever, sier Has-
san, som håper at boka skal få en mest mulig 
flerkulturell leserskare. – Denne boka er for 
alle som bor i Norge, sier han.
 Forfatter selv har en lang pedagogisk erfa-
ring, noe som la grunnlaget for å teste boka 
blant nordmenn, – Testene har gått meget 
bra, sier den språkkonsulenten og tolken 
Hassan.
 Ifølge Statistisk sentralbyrå er norsk-soma-
liere den femte største innvandringsgruppa i 
Norge med i alt nesten 22.000 personer. Av 
disse bor cirka 9700 somaliere i Oslo.
 Somali er et av de største språkene i Af-
rika, hvor 25 millioner mennesker snakker 

det daglig. Somali er også et av de eldste språ-
kene på kontinentet og det er kjent at det var 
i bruk i handelssammenheng allerede da de 
gamle egypterne bygde pyramidene.
 På spørsmål om å lære somali blir vanske-
lig eller kjedelig, svarer Hassan bestemt – Nei, 
absolutt ikke. Det er både morsomt og spen-
nende.

Av Oscar Tawil Vitry 

Europadrøm blir utstilling

Fotografen Rune Eraker åpner 
utstilling ”Drømmen om Europa” 
på Nobels Fredssenter den 13. fe-
bruar. Han har tatt bilder av ung-
dommer i åtte forskjellig land. 
Alle vil til Europa, og drømmer 
om et nytt liv der.  Også en norsk 
jente er med.  

Eraker forteller at homofile 
ungdommer i Tyrkia ikke bare 
drømmer om å komme til Eu-
ropa. De vil helst at den friheten 
europeiske homofile har, skal 
komme til Tyrkia. 

I Tunisia traff han ungdommer 
som allerede hadde vært i Ita-
lia. Men de ble tatt av politiet og 
sendt hjem. 
 
– For mange kan drømmen om 
Europa bare bli virkelighet som 
ulovlig innvandrer, sier han.

Eraker liker best å bruke svart-
hvitt bilder. Da får bildene et 
sterkere uttrykk, mener han.

Ungdommer 
drømmer om Europa

Somalikurs for 
nordmenn
3. februar begynner det første 
kurset i somali for nordmenn i 
Oslo. 

RIKSSCENEN - scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, 
joik og folkedans er en stiftelse som har til formål å være nasjonal 
møteplass for aktører og publikum. Vi skal være en profesjonell 

scene, en aktiv formidler og et kompetent produksjonssted. 
Riksscenen skal også være sosial samlingsplass for utøvere 

og publikum, og fungere som brobygger mellom aktører og miljø. 
I november 2009 overtar Riksscenen i nye, tilpassede lokaler i 

Schous kulturbryggeri på Grünerløkka i Oslo, sammen med andre 
musikkinstitusjoner i Schous Kulturbryggeri. Riksscenen er 

organisert med et styre og et rådgivende organ, Riksscenerådet.

Riksscenen skal nå ansette en ny medarbeider:

TEKNISK LEDER - 100 % stilling

Teknisk leder vil bli sentral i oppbyggingen av
produksjonsvirksomheten i den nye nasjonale institusjonen. 

Teknisk leder vil ha ansvar for sceneteknisk utstyr hos Riksscenen, 
vil samarbeide tett med produksjonsleder om koordinering, 

planlegging og avvikling av arrangementer, og i oppstartingsfasen 
også delta i anbudsforhandlinger og oppfølging av leveranser 

og installasjon av sceneteknisk utstyr.

SØKNADSFRIST 13. FEBRUAR 2008

For fullstendig utlysning, se www.riksscenen.no.

Riksscenen, St Olavs gate 3c, 0165 Oslo / post@riksscenen.no
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foran mennesker før. Janicke forteller at hun var deprimert og følte seg skjør og alene den første tida i Paris. Paris, Frankrike, desember 
2007.                                                                       FOTO: Rune Eraker 
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